
  Update 24/01/2020 

ฮวงจุ้ยนัน้มีเคล็ดว่า หากชะตาชีวิตร้ายนกัให้หาโอกาสเดินทางข้ามน า้ข้ามทะเลก็จะช่วยพลิกผนัชะตาชีวิตให้ดีขึน้ได้ 

Copyright © 2019 Beelinetour.com all rights reserved | Tel. 02-678-6088                                 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

68,900. - 
มัดจำท่านละ 20,000.- 

14 – 21 มี.ค. 63 11 – 18 เม.ย. 63 02 – 09 พ.ค. 63 06 – 13 มิ.ย. 63 
25 ก.ค. – 01 ส.ค. 63 08 – 15 ส.ค. 63 19 – 26 ก.ย. 63 24 – 31 ต.ค. 63 

14 – 21 พ.ย. 63 05 – 12 ธ.ค. 63 26 ธ.ค. 63 – 02 ม.ค. 64 

จอร์เจีย – อาร์เมเนีย ดินแดนสองทวีป มีประวัติศาสตร์ยาวนานสองพันปี และมรดกทางวัฒนธรรมที่เก่าแก่               
ชื่นชมความงามของทะเลสาปเซวาน พร้อมเสพบรรยากาศในกรุงเยเรวาน เมืองหลวงที่ต้ังอยู่ในหุบเขาอารารัต 

จอร์เจีย – อาร์เมเนีย 8 วัน ทัวรพ์รีเมีย่ม 
 

วันที ่ (1) : กรุงเทพฯ – โดฮา 
วันที ่ (2) : โดฮา – ทบีลิซี – อะบานูออูบานิ – โบสถ์เมเคตี – ถนนคนเดินชาเดอนี่ – สะพานแหง่สันติภาพ 
วันที่  (3) : ทบีลิซี – เมตส์เคห์ตา – อารามจวารี – วิหารสเวติสโคเวลี – กอรี – พิพิธภัณฑ์สตาร์ลิน – ทบิลิซ ี
วันที ่ (4) : ทบีลิซี – อันนานูรี – กุดาอุรี – อนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย – คาซเบกิ โบสถ์เกอร์เกต้ี – ทบีลิซี 
วันที ่ (5) : ทบีลิซี่ – ซาดาโคล – บากราทาเชน – อารามฮักฮาร์ทซิน – ดิลิจัน – ทะเลสาบเซวาน – เยเรวาน 
วันที ่ (6) : เยเรวาน – วิหารเก็กฮาร์ด – วิหารการน์ี – เดอะคาสเคด – ตลาดพาค ชูคา 
วันที ่ (7) : เยเรวาน – วิหารคอร์วิราพ – วิหารเอคมิอัดซิน – วิหารซวาร์น๊อทส์ – สนามบินเยเรวาน 
วันที ่ (8) : เยราวาน – โดฮา – กรุงเทพฯ 
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วันที ่(1) : กรุงเทพฯ – โดฮา 
 

23.00 น.  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินกาตาร์แอร์เวย์ 
 

วันท่ี (2) : โดฮา – ทบีลิซี – อะบานูออูบานิ – โบสถ์เมเคตี – ถนนคนเดินชาเดอนี่ – สะพานแห่งสันติภาพ 
 

 

02.10 น. ออกเดินทางสู่ โดฮา โดยเท่ียวบิน QR 837 
05.30 น. เดินทางถึง โดฮา เพื่อแวะเปล่ียนเท่ียวบิน 
07.30 น. ออกเดินทางสู่ ทบิลิซี โดยเท่ียวบินท่ี QR 355 
11.40 น. เดินทางถึง กรุงทบิลิซี (Tbilisi) เมืองหลวงท่ีใหญ่ท่ีสุดของจอร์เจีย ต้ังอยู่ในหุบเขาท่ีงดงามซึ่งถูกแบ่งโดย
 แม่น ้ำคูรา (Kura) หร ือแม่น ้ำม ิตควารี (Mtkvari) ทบิล ิซ ีเป ็นเม ืองเก ่าแก่ที ่ม ีอายุกว่า  1 ,700 ปี                         
 เป็นชุมชนคริสเตียนท่ีเก่าแก่ท่ีสุดแห่งหนึ่งในโลก ท่ามกลางความหลากหลายของชาติพันธุ์และภาษา 
เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย เดินทางสู่ย่าน อะบานูออูบานิ (Abanotubani) เป็น
 สถานท่ีสำหรับแช่น้ำพุร้อนท่ีมีแร่กำมะถัน ตามตำนาน
 เล่าขานว่าในสมัยพระเจ้าวัคตังที่ 1 กอร์กัซล่ี นกเหยี่ยว
 ของพระองค์ได้ตกลงไปในบริเวณดังกล่าว จึงทำให้ค้นพบ
 บ่อน้ำพุร้อนแห่งนี้ขึ้น ลักษณะของโรงอาบน้ำคล้าย ๆ กับ
 การออนเซนของชาวญี่ปุ่น  
 นำท ่ านขึ้ นกระ เช ้ าลอยฟ ้ า  ชม  ป ้อมนาร ิ กาลา 
 (Narikala Fortress) และอน ุ ส าวร ี ย ์ มา รดาแห่ ง
 จอร์เจีย (Mother of a Georgian) ทั้งสองท่ีนี้ตั ้งอยู่
 บนยอดเขาเดียวกัน เพียงแต่อันหนึ่งจะอยู่ฝั ่งซ้ายส่วน
 อีกอันหนึ่งจะอยู่ฝั ่งขวา ป้อมนาริกาลาเป็นปราการหิน
 ขนาดใหญ่ ตั ้งอยู่บนเนินเขาเหนือนครทบิลิซี  สร้างขึ้น
 ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที ่ 4 นักประวัติศาสตร์ยกย่องว่า
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 ป้อมนาริกาลาเป็นป้อมแห่งหนึ่งบนเส้นทางสายไหม ที่แข็งแกร่งและตีได้ยากที่สุด ส่วนอนุสาวรีย์มารดา
 แห่งจอร์เจีย เป็นรูปปั้นหญิงสาวสูง 20 เมตร มือข้างหนึ่งของรูปปั้นจะถือดาบ ส่วนมืออีกข้างหนึ่งจะถือ
 แก้วไวน์ ซึ่งมีความหมายว่าหากใครที่มาเยือนจอร์เจียแบบศัตรูเธอจะใช้ดาบในมือขวาฟาดฟันให้แดด้ิน 
 แต่หากใครท่ีมาเยือนอย่างมิตรไมตรี เธอจะต้อนรับด้วยไวน์ในมือซ้ายอย่างอบอุ่นและอิ่มหนำสำราญ 
 นำท่านชม โบสถ ์ เมเคต ี  (Metekhi Church) 
 โบสถ์เก่าแก่ที ่สร้างขึ ้นในช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 12 
 ตั ้งอยู่บร ิเวณริมหน้าผาที ่เบ ื ้องล่างเป็นแม่น้ำ  
 มิตควารี ในอดีตถูกใช้เป็นป้อมปราการและท่ีพำนัก
 ของกษัตริย์ ในบริเวณเดียวกันมีอนุสาวรีย์ทรงม้า
 ของกษัตริย์วาคตัง กอร์กาซาลี (Statue of King 
 Vakhtang Gorgasali) ผู้สร้างเมืองตั้งตระหง่าน
 อย่างสง่างาม  
 ชม ถนนคนเดินชาเดอนี่ (Shardeni Street) ซึ่งเป็นถนนใหญ่ของเมืองท่ีมีช่ือเสียงและกล่ินไอแบบยุโรป 
 และอาคารที่ถูกสร้างขึ้นที่มีรูปร่างลักษณะใหญ่โตแข็งแรงและยังเต็มไปด้วยร้านค้าท่ีมีสินค้าแบรนด์เนม
 ต่าง ๆ มากมายและตามบริเวณทางเท้ายังเต็มไปด้วยร้านค้าท่ีขายของท่ีระลึกท่ีเป็นสินค้าพื้นเมืองอัน
 หลากหลาย 
 นำท่านถ่ายรูปที ่ระลึกกับ สะพานแห่งสันติภาพ 
 (Bridge of Peace) เป็นอีกหนึ่งงานสถาปัตยกรรม
 ที่น่าสนใจในเมืองทบีลิซี ออกแบบโดยสถาปนิกชาว
 อิตาเลี ่ยนชื่อ Michele De Lucchi สะพานมีความ
 ยาว 150 เมตร ลักษณะการออกแบบร ่วมสมัย
 โครงสร้างนั้นถูกออกแบบและสร้างที่ประเทศอิตาลี 
 และนำเข้า ส่วนประกอบโดยรถบรรทุกมากกว่า            
 200 คัน เพื่อเข้ามาติดต้ังในเมืองทบิลิซี ท่ีต้ังนั้นอยู่บนแม่น้ำมิตควารี  
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
เข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม Holiday Inn Tbilisi หรือเทียบเท่า 
 

วันท่ี (3) : ทบีลิซี – เมตส์เคห์ตา – อารามจวาร ี– วิหารสเวติสโคเวลี – กอรี – พิพิธภัณฑ์สตาร์ลิน – ทบีลิซี 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 เดินทางสู่ เมตส์เคห์ตา (Mtskheta) เมืองโบราณท่ีสำคัญของจอร์เจีย เคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักร
 จอร์เจียตะวันออกของไอบีเรีย เมตส์เคห์ตาเป็นที่แรกของจอร์เจียที่รับศาสนาคริสต์เข้ามาในประเทศ   
 และยังคงเป็นศูนย์กลางของจอร์เจียนออโธดอกซ์ จนถึงปัจจุบัน 
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 ชม อารามจวาร ี(Jvari Monastery) หรือ  โ บ ส ถ์
 ไม้กางเขนศักด์ิสิทธิ์ (Jvari  Monastery) ส ถ า น ท่ี
 ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในจอร์เจียท่ีมี ไม้กางเขนขนาดยักษ์ท่ี
 นักบุญนีโนสร้างขึ้นตอนท่ีเข้ามาเผยแผ่ศาสนาคริสต์ 
 ช ม  ว ิ ห า ร ส เ ว ต ิ ส โ ค เ ว ลี  (Svetitkhoveli 
 Cathedral) สร้างในคริสตวรรษท่ี 11 สัญลักษณ์ของ
 การเปลี ่ยนความเชื่อมานับถือศาสนาคริสต์ ซึ ่งได้
 กลายมาเป็นศาสนาประจำชาติของจอร์เจีย เมื่อปี ค.ศ.337 
 เดินทางสู่ เมืองกอรี (Gori) เมืองแห่งประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นบ้านเกิดของ โจเซฟ สตาร์ลิน ชาวจอร์เจียท่ี
 เป็นผู้ปกครองสหภาพโซเวียตในอดีต และยังมีช่ือเสียงเรื่องความโหดเห้ียมในการปกครองของเมืองแห่งนี้ 
เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย นำท่านชม พิพ ิธภัณฑ์สตาร์ลิน (Stalin Museum)            

ซึ่งรวบรวมเรื่องราวและส่ิงของต่าง ๆ ของสตาร์ลินเอาไว้ 
รวมไปถึงตัวอาคารที่สตาร์ลินเกิดด้วย ภายในพิพิธภัณฑ์
สตาร์ลินมีการจัดแสดงประวัติชีวิตของสตาร์ลินและข้าว
ของเครื่องใช้ต่าง ๆ  

 นำท่านชม อุพลิสชิเค ่ (Uplistsikhe Cave Town) 
หนึ่งในเมืองถ้ำเก่าแก่ของจอร์เจีย มีการตั้งถิ่นฐานกันมา
นานแล้วกว่า 3,000 ปี มีศาสนสถานที่มีห้องโถงขนาด
ใหญ่ท่ีชาวเพเก ้น (Pagan) ใช้เป ็นสถานที ่ประกอบ
พิธีกรรม ซึ่งเป็นลัทธิบูชาไฟและยังมีห้องต่าง ๆ ซึ่งคาดว่า
เป็นโบสถ์เก ่าแก ่ของชาวคร ิสต ์ ที ่สร ้างขึ ้นในช ่วง
คริสต์ศตวรรษท่ี 9 / จากนั้นเดินทางกลับ กรุงทบิลิซี  

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง พร้อมชมการแสดงพื้นเมือง 
เข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม Holiday Inn Tbilisi หรือเทียบเท่า 
 

วันท่ี (4) : ทบีลิซี – อันนานูรี – กุดาอุรี – อนุสรณ์สถานรัสเซีย จอร์เจีย – คาซเบกิ โบสถ์เกอร์เกต้ี – ทบิลิซี 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 เดินทางบนทางหลวงทหารจอร์เจียสู ่ ป้อมอัน

นานูรี (Ananuri Fortress) ป้อมปราการเก่าแก่ 
ถูกสร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 16–17 ชมร่องรอย
ของซากกำแพงที่ล้อมรอบป้อมปราการแห่งนี้ไว้
เปรียบเสมือนม่านท่ีซ่อนเร้นความงดงามของโบสถ์ 
2 หลังท่ีต้ังอยู่ภายใน  
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 แวะถ่ายรูปวิว กุดาอุรี (Gudauri) เป็นสกีรีสอร์ทที่ตั ้งอยู่บนความสูง 2,196 เมตรจากระดับน้ำทะเล            
โดยได้ชื่อว่าสมบูรณ์แบบที่สุดในบริเวณเทือกเขาคอเคซัสเพราะมีระดับความลาดชันที่เหมาะสม ที่นี่จึง
กลายเป็นแหล่งท่องเท่ียวยอดนิยมในช่วงเดือนธันวาคมถึงเมษายนของทุกปี 

 ชม อนุสรณ์สถานรัสเซีย–จอร์เจีย (Russia–Georgia 
Friendship Monument) อน ุสรณ ์สถานห ินโ ค้ ง
ขนาดใหญ่บนเนินเขาเขียวขจี ภาพวาดสุดตระการตา
บนฝาผนังหินท่ีแผ่เต็มพื้นท่ีด้านในของอนุสรณ์ท้ังหมด 
บอกเล่าประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างจอร์เจีย
และรัสเซีย  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย เดินทางสู่ เมืองคาซเบกิ (Kazbegi) ซึ่งเป็นเมืองเล็ก ๆ ทางตอนเหนือของประเทศ ใกล้กับพรมแดนประเทศ 
 รัสเซีย ห่างจากกรุงทบิลิซีประมาณ 145 กิโลเมตร ระหว่างทางชมวิวทิวทัศน์เทือกเขาคอเคซัส (The Greater  
 Caucasus) ตลอดเส้นทาง 
 นำท่านชม โบสถ์เกอร์เกต้ี (Gergeti Trinity Church)  
 หรือ ทสมินดา ซามีบา (Tsminda Sameba) เป็นช่ือ 
 ที่นิยมเรียกโบสถ์ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ ซึ่งถูกสร้างขึ้นในราว

ศตวรรษที่ 14 มี สถานที่แห่งนี้ตั ้งอยู่ร ิมฝั ่งขวาของ 
แม่น้ำชคเฮรี อยู่บนเทือกเขาของคาซเบกิ  

 หมายเหตุ : การเข้าชมโบสถ์เกอร์เกต้ี อาจไม่สามารถ
เข้าชมได้ เนื ่องจากเป็นช่วงฤดูหนาว หิมะตกหนัก                 
มีโอกาสที่ถนนจากเมืองกูดาอูรีไปคาซเบกิจะถูกปิด หากเข้าชมไม่ได้ทางบริษัทฯ จะจัดนำท่านเดินทางสู่  

 ภูเขาเอเลีย (Elia Mountain) แทน 
 เดินทางกลับ กรุงทบีลิซี  
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
เข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม Holiday Inn Tbilisi หรือเทียบเท่า 
 

วันท่ี (5) : ทบีลิซี – ซาดาโคล – บากราทาเชน – อารามฮักฮาร์ทซิน – ดิลีจาน – ทะเลสาบเซวาน – เยเรวาน 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  เดินทางสู่ ซาดาโคล (Sadakhlo) เป็นพรมแดนติดกับอาร์เมเนีย ข้ามพรมแดนสู่อาร์เมเนียท่ี เมืองบา 
  กราทาเชน (Bagratashen) 
เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตคารพื้นเมือง 
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 บ่าย นำท่านเข้าชม อารามฮักฮาร์ทซิน (Haghartsin 
  Monastry) เป็นอารามเก่าแก่ต้ังแต่ศตวรรษท่ี 13 
  ต้ังอยู่ใกล้กับเมืองดิลิจัน  
 เดินทางสู่ ดิลิจัน (Dilijan) เมืองตากอากาศที่มีช่ือ
 ของอาร์เมเนีย มักจะเรียกกันว่า สวิตเซอร์แลนด์แห่ง
 อาร์เมเนีย ตั ้งอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลกว่า 1,500 
 เมตร จึงทำให้มีอากาศหนาวเย็นตลอดท้ังปี 
 ระหว่างทางนำท่านแวะชม เมืองเซวาน (Sevan) ซึ่งตั ้งอยู่ริม ทะเลสาบเซวาน (Lake of Sevan)         
 ซึ่งเป็นทะเลสาบน้ำจืดและทะเลปิดในประเทศอาร์เมเนียและคอเคซัส ทะเลสาบแห่งนี้เป็นหนึ่งใน
 ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในโลก ทะเลสาบเซวานล้อมรอบไปด้วยแม่น้ำหลายสาย เช่น แม่น้ำฮราซดาน 
 และแม่น้ำมาสริค ให้ท่านได้ชมความสวยงามของตัวเมืองและทะเลสาบเซวาน 
 

  

 จากนั้นเดินทางสู่ กรุงเยเรวาน (Yerevan) เมืองหลวงของอาร์เมเนีย เป็นภาพสะท้อนของอดีตอัน
 ยาวนานนับพันปีของประเทศ ท่ีต้ังอยู่ในจุดบรรจบของเอเชียและยุโรป เยเรวานเป็นเมืองใหญ่ต้ังอยู่ในหุบ
 เขาอารารัต ตึกรามบ้านช่องในเยเรวาน ละม้ายคล้ายคลึงไปทางโซเวียตรัสเซียเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากเป็น
 หนึ่งในสหภาพโซเวียตมาก่อน 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
เข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม BW Dilijan Paradise หรือเทียบเท่า 
 

วันที ่(6) : เยเรวาน – วิหารเก็กฮาร์ด – วิหารการ์นี – เดอะคาสเคด – ตลาดพาค ชูคา 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เดินทางสู่ วิหารเก็กฮาร์ด (Geghard Monastery) 
ซึ่งเป็นหนึ่งในวิหารที่สวยที่สุดของอาร์เมเนีย สร้างใน

สมัยศตวรรษท่ี 12–13 โดยการสลักผาหินลึกเข้าไปจน

กลายเป็นวิหารในโพรงถ้ำอันยิ่งใหญ่อลังการ ทุกห้อง
จะมีไม้กางเขนสลักหินตามสไตล์อาร์เมเนียนต้ังเด่นอยู่ 
เพื่อเป็นศูนย์รวมใจของคริสต์ศาสนิกชนวิหารเก็กฮาร์
ดแห่งนี้ได้รับการประกาศจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลกเมื่อปี ค.ศ.2000 
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ชม วิหารการ์นี (Temple of Garni) เป็นวัด
อิสลามเพียงวัดเดียวในอาร์เมเนีย ทรงโรมัน
โบราณอายุกว่า 1,700 ปี ตั้งอยู่บนขอบโตรกผา
สูงหลายร้อยเมตร บริเวณนี้เคยเป็นพระราชวัง
ฤดูร ้อนของกษ ัตร ิย ์อาร ์ เมเน ีย ปัจจุบ ันไ ด้
พังทลายไปหมดแล้ว ทั ้งจากแผ่นดินไหวและ
กาลเวลา เหลือแต่ซากพระราชวัง อาคาร และ
ห้องสรงน้ำ 
นำท่านขึ้นรถขับเคล่ือน 4 ล้อ เพื่อชมภูมิประเทศท่ีเรียกว่า กอร์จ (Gorge) หรือ หน้าผา Symphony 
of Stones เป็นหน้าผาหินบะซอลต์ที ่ถูกกัดกร ่อนจากทางน้ำกอร์จ และกระแสลมในช่องเขา           
จนกลายเป็นหินทรงแปดเหล่ียมเรียงตัวกันเหมือนปล่องออร์แกน งดงามประหลาดตา 

 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง  
บ่าย  นำท่านชม รูปปั้น Mother of Armenia ผู้หญิงแห่งอาร์เมเนีย สูง 51 เมตร เด่นเป็นสง่ายิ่งใหญ่บน

ยอดเขาเหนือตัวเมืองเยเรวาน 
 ชม เดอะคาสเคด (The Cascade) เป็นสิ่งก่อสร้างท่ีใหญ่

ท่ีสุดของเยเรวาน ลักษณะจะเป็นขั้นบันไดลดหล่ันกันลงมา
มีความสูงประมาณ 500 เมตร และมีการปล่อยน้ำลงมา
เพื่อให้เป็นน้ำตกลงเป็นสายจากใจกลางที่อยู ่ด้านบน ซึ่ง
สถาปัตยกรรมส่ิงก่อสร้างนี้ถูกสร้างให้เป็นอนุสาวรีย์แห่งชัย
ชนะของโซเวียรัสเซียในสงครามโลกครั้งท่ี 2  

 ชม ตลาดพาค ชูคา (Pak Shuka Market) เป็นตลาด
ขายผลไม้ มีท้ังผลไม้สด ผลไม้แห้ง และถั่วต่าง ๆ มีแผงขาย
นับร้อย ๆ แผง นอกจากนี ้ย ังมีขนมหวาน อาทิ ลาวาช     
แผ่นแป้งแบนหวาน ซูจุ๊ก แป้งม้วนใส่ไส้ถั่ว วอลนัตหรือแม
คาเดเมีย เนื้อแป้งจะมีความพิเศษ เพราะใช้แอปเปิลแอปริ
คอตพีชมากวนผสมกับน้ำผึ ้ง แล้วตีให้เป็นแผ่นแป้ง มีให้
เลือกสรรมากมาย  
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ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
เข้าสู่ท่ีพัก  โรงแรม DoubleTree by Hilton Hotel Yerevan หรือเทียบเท่า 
 

วันที ่(7) : เยเรวาน – วิหารคอร์วิราพ – วิหารเอคมิอัดซิน – วิหารซวาร์น๊อทส์ – สนามบินเยเรวาน 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 นำท่านชม วิหารคอร์วิราพ (Khor Virap Monastery) โบราณสถานสำคัญท่ีสุดแห่งหนึ่งของอาร์์เมเนีย 
 คือสถานท่ีจองจำนักบุญเกรกอรีนานถึง 13 ปีในคุกใต้ดินท่ีแทบจะมืดมิด วิหารคอร์วิราพจึงกลายเป็น
 สถานท่ีแสวงบุญสำหรับคริสต์ศาสนิกชนจากท่ัวสารทิศ จากวิหารนี้ทสามารถมองเห็นยอดเขาอารารัตสูง 
 5,137 เมตร ในเขตตุรกีได้อย่างชัดเจน  
 เดินทางกลับ กรุงเยเรวาน / ชม วิหารเอคมิอัดซิน (Echmiadzin Cathedral) ซึ่งแต่ด้ังเดิมเป็นท่ีรู้จัก
 กันในนามของโบสถ์ศักดิ์สิทธิ์ แห่งพระแม่เจ้า และได้ช่ือว่าเป็นโบสถ์ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของโลก 
 ชม วิหารซวาร์น๊อทส์ (Zvartnots Cathedral) ซึ่งในอดีตนับได้ว่าเป็นวิหารท่ีมีความสวยงามมากท่ีสุด 
 เป็นวิหารที่ถูกสร้างขึ้นในช่วงของจักรวรรดิไบแซนไทน์ ที่มีอิทธิพลเหนือดินแดนในบริเวณแห่งนี้ และ
 ต่อมาก็เป็นช่วงของการรุกรานของพวกอาหรับมุสลิม ซึ่งทุกวันนี้สถานท่ีโบราณแห่งนี้กลายเป็นส่ิงก่อสร้าง
 ท่ีปรักหักพัง 
 
 
 
 
 
 
 
 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย ชม ตลาดเยเรวาน เวอร์นิสเส็จ (Yerevan Vernissage) ตลาดกลางแจ้งขนาดใหญ่ในเยเรวาน มีความ 
 ยาว 350 เมตร โดยคําว่า Vernissage เป็นคําท่ีมีรากศัพท์มาจากภาษาฝรั่งเศส เป็นสถานท่ีเหล่าพ่อค้า

และศิลปินมาขายงานศิลปะต่าง ๆ มากมาย และเลือกซื้อเป็นของเก็บสะสมหรือของฝาก  
 นำท่านชม โรงงานที่ผลิตเหล้าและไวน์ยี่ห้อ อะรารัต (Yerevan Brandy Factory as Aravat) ซึ่ง

เป็นโรงงานช้ันนำและมีช่ือเสียงท่ีเป็นแหล่งผลิตเหล้าไวน์ต้ังแต่ปี ค.ศ.1887 ท่ีได้ใช้องุ่นพันธุ์ดีท่ีสุดและ
น้ำแร่อันมีช่ือเสียงของอาร์เมเนีย  

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พร้อมชมการแสดง  
 นำท่านออกเดินทางสู่สนามบินเยเรวาน 
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วันที ่(8) : เยราวาน – โดฮา – กรุงเทพฯ 
 

00.30 น. เดินทางสู่ สนามบินเยเรวาน 

03.00 น. ออกเดินทางสู่ โดฮา โดยเท่ียวบินท่ี QR 286 

04.55 น. เดินทางถึง โดฮา เพื่อแวะเปล่ียนเครื่อง 

08.15 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบิน QR 832 

19.00 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

------------------------------------------------------------ 
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อัตราค่าบริการทัวร์จอร์เจีย–อาร์เมเนีย 8 วัน ทัวร์พรีเมีย่ม (QR) 
 

 

อัตราน้ีรวม 1. ค่าต๋ัวเครื่องบิน ไป - กลับ ชั้นประหยัด (Economy Class) สายการบินการ์ตาร์ และค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ี
ระบุในรายการ 

2. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศอาร์เมเนีย  
3. ค่าพาหนะท่ีระบุในรายการ พร้อมคนขับรถ 
4. ค่าเข้าชมสถานท่ีต่าง ๆ และค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ   
5. ค่าท่ีพักโรงแรมท่ีระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า 
6. หัวหน้าทัวร์คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
7. เจ้าหน้าท่ีบริการและอำนวยความสะดวก ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  
8. Welcome Pack “ซองใส่เอกสารเดินทางพร้อมเล่มโปรแกรมทัวร์” 
9. อาหารเสริมระหว่างการเดินทาง  
10. น้ำด่ืมระหว่างการเดินทางในต่างประเทศ วันละ 1 ขวด ต่อท่าน ตลอดการเดินทาง 
11. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์)  
12. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็ก สำหรับถือข้ึน

เครื่อง (Baggage) น้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม 
13. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % (จากค่าบริการ)        

อัตราน้ีไม่รวม 1. ค่าธรรมเนียมทำหนังสือเดินทาง 
2. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ประมาณ 800 บาท/ท่าน ตลอดการเดินทาง 
3. ค่าทิปพนักงานขับรถ  
4. ค่าทิปไกด์ท้องถ่ิน  
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายอืน่ๆ  
6. ค่าพนักงานยกกระเป๋าเข้า - ออก ในโรงแรม  เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยจากพวกมิจฉาชีพ 

กรุณาดูแลและยกกระเป๋าเดินทางด้วยตัวเอง  
เงื่อนไข 
การสำรองที ่

งวดที่ 1 : สำรองที่น่ัง มัดจำท่านละ 20,000 บาท    
พร้อมส่งสำเนาใบโอนเงินและสำเนาหน้าหนังสือเดินทางมายังบริษัทฯ ทางแฟกซ์ 02 – 678 – 6100 
ทางอีเมล์ sp@beelinetour.com หรือทางไลน์ ID: @beelinetour   
งวดที่ 2 : ชำระส่วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง 

การชำระเงิน 1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร  
 ชื่อบัญชี: บริษัท บีไลน์ ทัวร์ แอนด์ แทรเวิล จำกัด 
 ประเภทบัญชี: ออมทรัพย์ 

รายละเอียดอัตราค่าบริการสำหรับคณะเดินทาง (ผู้ใหญ่)  ราคา 15 ท่านขึ้นไป ราคา 10 – 14 ท่าน 

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ   68,900.- 72,900.- 

เด็กต่ำกว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน เด็ก 1 ท่าน มีเตียง) ท่านละ   68,900.- 72,900.- 

เด็กต่ำกว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน เด็ก 1 ท่าน ไม่มีเตียง) ท่านละ  66,900.- 70,900.- 

พักห้องเด่ียวเพิ่มจากค่าทัวร์ท่านละ   12,000.- 

mailto:sp@beelinetour.com
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                     SCB ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาคิวเฮ้าส์ ลุมพินี เลขที่ 227-2-04525-2 
KBank ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนสาธุประดิษฐ์ เลขที่ 033-1-98948-7 
KTB ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนจันทน์ เลขที่ 036-1-44386-2 

เมื่อโอนเรียบร้อยอย่าลืมส่งหลักฐานใบนำฝากมาท่ี อีเมล์ sp@beelinetour.com, Lind ID @beelinetour (คลิก
ลิงค์เพื่อแอดไลน์ https://line.me/R/ti/p/%40beelinetour) หรือ แฟกซ์เบอร์ 02-678-6100 พร้อมระบุชื่อผู้ส่ง 
และผู้รับด้วยนะครับ 
2.บัตรเครดิต Visa และ Master (ค่าธรรมเนียม 3%) ส่วน บัตรเครดิต AMEX (ค่าธรรมเนียม 3.5%) โปรดติดต่อ
พนักงานหากต้องการใช้บัตรเครดิต 
3.เช็คสั่งจ่ายในนาม “บริษัท บีไลน์ ทัวร์ แอนด์ แทรเวิล จำกัด”  

การยกเลิก กรณีที่บริษัททัวร์ยกเลิกการเดินทาง 
นับต้ังแต่วันท่ีบริษัททัวร์แจ้งยกเลิกการเดินทางกับลูกค้า ทางบริษัทจะดำเนินการคืนเงินให้ผูช้ำระเงนิมัดจำภายใน 
15 วันทำการ  
- เอกสารการรับเงินคืน สำเนาบัตรประชาชนผู้โอนเงินมัดจำพร้อม เซน็รับรองสำเนา  
- สำเนาหนา้สมุดบัญชผีู้โอนเงินมัดจำ (ชื่อบัญชีจะต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้โอนเงินมัดจำเท่านั้น) 
กรณีผู้เดินทางยกเลิกการเดินทางเอง แต่กรุ๊ปทัวร์สามารถเดินทางได้ 
ทางบริษัทจะดำเนินการคืนเงินให้แก่ผู้มัดจองภายใน 15 วันทำการ นับจากวนัท่ีกรุ๊ปทัวร์เดินทางกลับมาถึงประเทศ
ไทย 
- เอกสารการรับเงินคืน สำเนาบัตรประชาชนผู้โอนเงินมัดจำพร้อม เซน็รับรองสำเนา  
- สำเนาหนา้สมุดบัญชผีู้โอนเงินมัดจำ (ชื่อบัญชีจะต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้โอนเงินมัดจำเท่านั้น) 
 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน ไม่หักค่าใช้จ่าย  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 41 - 59 วัน หักค่าใช้จ่าย 10,000 บาท  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31 - 40 วัน หักค่าใช้จ่าย 20,000 บาท 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 - 30 วัน หักค่าใช้จ่าย 50% ของค่าทัวร์ 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 11 - 20 วัน หักค่าใช้จ่าย 75% ของค่าทัวร์ 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 - 10 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์ 

1.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ การล่ าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน ภัย
ธรรมชาติ สภาพภูมิอากาศ การก่อจลาจล อุบัติเหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ท้ังนี้จะคำนึงถึงผลประโยชน์และจะรักษา ผลประโยชน์ของ
ท่านไว้ให้มากท่ีสุด   
2.เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษทัตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงินคืนใน กรณีท่ีท่าน
ปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิในการใช้บริการนั้นๆ ท่ีทางทัวร์จัดให้   
3. รายการนี้เป็นเพียงการเสนอราคาที่ต้องได้รับการยืนยันจากทางบริษัท ฯ และทางต่างประเทศ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งกับ
สายการบิน และโรงแรมท่ีพักรวมถึงร้านอาหารและเมนูอาหาร อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจจะปรับเปลี่ยนแปลงได้ตามความ เหมาะสม  
4.หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นและจะไม่คืนเงิน ค่าทัวร์ท่ีท่านชำระแล้ว   
5. หากวันเดินทางหนัง สือเดินทางของท่านชำรดุ (อาทิ ขาด เปียกน้ำ) ทางสายการบินไม่อนุญาต ให้เดินทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบทุกกรณ ี
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เอกสารประกอบการขอวีซ่าอาร์เมเนีย 

1. สแกนสำเนาหน้าพาสปอร์ตสี (ไฟล์ภาพ JPG ) 

2. สแกนรูปถ่ายพ้ืนหลังสีขาว ขนาด 3.5x4.5 ซม. (ไฟล์ภาพ JPG ) 

3. กรอกข้อมูลส่วนตัว อาชีพ เบอร์ติดต่อ 
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ช่ือ – นามสกุล ___________________________________________________________________ 
 

เบอร์โทร. ________________________________  
 
แบบสอบถาม เร่ืองอาหารที่ไม่ทาน  หรือ อาหารที่แพ้ 

□   ไม่ทานเน้ือววั (No Beef)    □   แพ ้กุง้ (No Shrimp) 

□   ไม่ทานเน้ือปลา (No Fish)   □   แพ ้ล็อบสเตอร์ (No Lobster) 

□   ไม่ทานเน้ือไก่ (No Chicken)   □   แพ ้หอย (No Shellfish) 

□   ไม่ทานเน้ือหมู (No Pork)   □   แพ ้ปู (No Crab) 

□   ไม่ทานอาหารทะเล (No Sea Food)  □   ทานมงัสวิรัต (Vegetarian)   

□   ทานอาหารเจ (Vegan) 

□   แพอ้าหาร ประเภท ___________________________________________________________ 

□   อ่ืนๆ โปรดระบุ ______________________________________________________________  
                                      ---------------------------------------------- 
 
แบบสอบถามเร่ืองห้องพัก 

□   Single Room ห้องพกัเด่ียว (1 ห้อง มี 1 เตียง พกั 1 ท่าน) 

□   Double Room ห้องพกัคู่ (1 ห้อง มี 1 เตียงใหญ่ พกั 2 ท่าน) 

□   Twin Room ห้องพกัคู่ (1 ห้อง มี 2 เตียง พกั 2 ท่าน) 

□   Triple Room ห้องพกั 3 ท่าน (1 ห้อง มี 2 เตียง + 1 เตียงเสริม พกั 3 ท่าน)  
       ---------------------------------------------- 

แบบสอบถามเร่ืองท่ีน่ังบนสายการบิน (ขึน้อยู่กับเงื่อนไขของสายการบิน) 

□   ริมหนา้ต่าง 

□   ริมทางเดิน 
 


